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1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 56673/20-05-2021
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων «Έβδομη (7η) Προκήρυξη 
καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικό-
τητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2143).

2 Μετατροπή των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ΟΑΕΔ του ν. 4186/2013 (Α’  193) 
σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 77948 (1)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 56673/20-05-2021

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων «Έβδομη (7η) Προκήρυξη 

καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικό-

τητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2143).  

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη 

σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων 
για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
-Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 117), και ιδίως των άρθρων 29 και 37-41 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 
2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσε-
ων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178).

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επι-
τροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμέ-
νων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας 
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων 
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (ΕΕ L 193 της 
01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών 
επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργι-
κής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε κα-
θεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδια-
γραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέ-
σεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή 
των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυ-
τού» (Β’ 4122), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3666/
14-01-2019 (Β’ 132) όμοια.

5. Την υπ’ αρ. 108621/17-10-2016 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κα-
θορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών 
και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύ-
σεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων 
του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως 
αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. 
(ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις 
περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού 
σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του 
επενδυτικού σχεδίου» (Β’ 3410), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 129228/24-11-2017 (Β’ 4122) όμοια.

6. Την υπ’ αρ. 88642/25-8-2020 κοινή  απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής πα-
ραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να 
υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 
(Α’ 117), για τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε 
ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό 
σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πε-
ντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των προδιαγρα-
φών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, 
καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των 
ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια» (Β’ 3539).

7. Την υπ’ αρ. 61239/15-6-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε 
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 4399/2016» (Β’ 2471), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 69301/2020 (Β’ 2885) όμοια.
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8. Την υπ’ αρ. 43965/30-11-1994 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορι-
σμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων 
που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού 
ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξο-
πλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του
ν. 1892/1990» (Β’ 922).

9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

15. Την υπό στοιχεία Υ45/05.08.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’ 3328).

16. Την υπ’ αρ. 54570/17.05.2021 κοινή απόφαση των 
Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενι-
σχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα 
καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 
’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ και ’’Επιχειρηματικότητα 
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων’’  του έτους 
2021» (Β’ 2024).

17. Την υπό στοιχεία C(2018)4206/06-07-2018 απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 
το σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επι-
χειρηματικότητας του ν. 4399/2016.

18. Την υπ’ αρ. 56673/20-05-2021 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έβδο-
μη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική 
Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» 
(Β’ 2143).

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
α. Η παρ. 6 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος Ι 

της υπ’ αρ. 56673/20-05-2021 απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έβδο-
μη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενι-
κή Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/
2016» (Β’ 2143), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στοιχεία τεκμηρίωσης του μεγέθους ως ΜΜΕ (υπο-
βάλλεται μόνο για ΜΜΕ) Υποβάλλεται:

Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σύμ-
φωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 
6ης Μαΐου 2003 και το Υπόδειγμα 2003/C 118/03, υπο-
γεγραμμένη (ψηφιακά ή με θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα ή σε 
περίπτωση υπό σύσταση φορέα, από τα φυσικά πρόσω-
πα ή τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων που θα 
συστήσουν το φορέα. Η Δήλωση ΜΜΕ συμπληρώνεται 
με βάση τη μετοχική/εταιρική σύνθεση του φορέα κατά 
τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, 
όπως δηλώνεται στο αίτημα υπαγωγής.

Η Δήλωση συνοδεύεται από διάγραμμα συμμετοχών 
όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμε-
τέχει ο φορέας και οι επιχειρήσεις -μέτοχοι του φορέα, 
καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες όλων 
των παραπάνω επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που φυ-
σικά πρόσωπα (μέτοχοι-εταίροι ή ασκούντες διοίκηση 
στο φορέα ή σε κάποια από τις παραπάνω εταιρείες) 
συμμετέχουν ή ασκούν διοίκηση και σε άλλες πέραν των 
προαναφερθεισών επιχειρήσεων, αυτές πρέπει επίσης 
να απεικονίζονται στο παραπάνω διάγραμμα, εφόσον 
δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορη αγορά με το 
φορέα της επένδυσης. Το διάγραμμα συμμετοχών υπο-
βάλλεται από όλους του φορείς επενδυτικών σχεδίων με 
σχετική αναφορά αν δεν υπάρχουν συμμετοχές κατά τα 
παραπάνω οριζόμενα.

Για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση 
του φορέα κατά τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
υποβάλλονται:

- στοιχεία τεκμηρίωσης της μετοχικής-εταιρικής σύνθε-
σης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3ίν της παρού-
σας καθώς και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
οικονομικές καταστάσεις των 3 τελευταίων κλεισμένων 
διαχειριστικών χρήσεων (για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ 
κατηγορίας) ή αντίστοιχα έντυπα Ε3 (για επιχειρήσεις με 
βιβλία Β’ κατηγορίας). Για επιχειρήσεις τα αποτελέσματα 
των οποίων ενοποιούνται στα αποτελέσματα ομίλου επι-
χειρήσεων, υποβάλλονται οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του ομίλου, με απόσπασμα του παραρτή-
ματος τους όπου εμφανίζονται οι συμμετοχές.

- Υποβληθείσες ΑΠΔ των 3 τελευταίων κλεισμένων 
διαχειριστικών χρήσεων, για το φορέα της επένδυσης 
και για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση 
του συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες μηνιαίες κατα-
στάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης ή εναλλακτικά 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της κάθε 
επιχείρησης (του φορέα της επένδυσης και της κάθε συ-
νεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης του) που 
θα δηλώνει για κάθε μία από τις 3 τελευταίες κλεισμέ-
νες διαχειριστικές χρήσεις πριν την αίτηση υπαγωγής 
τις θέσεις απασχόλησης της επιχείρησης εκφρασμένες 
σε ΕΜΕ. Κάθε μία υπεύθυνη δήλωση ανά επιχείρηση θα 
συνοδεύεται είτε από αρχείο xls (Πίνακας υφιστάμενης 
απασχόλησης) για κάθε μία από τις 3 τελευταίες κλει-
σμένες διαχειριστικές χρήσεις της επιχείρησης πριν την 
αίτηση υπαγωγής, συμπληρωμένο με την ονομαστική 
κατάσταση των εργαζομένων της επιχείρησης (βάσει 
υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του ανα-
πτυξιακού νόμου), είτε από σχετική εκτυπωμένη αναφο-
ρά πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης που 
περιέχει τα στοιχεία του υποδείγματος.
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Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου 
υπάγεται στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων των περ. 
α, β και δ του άρθρου 12, τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
τεκμηρίωσης μεγέθους ΜΜΕ υποβάλλονται με βάση την 
εταιρική σύνθεση και κατά το χρόνο υποβολής της αίτη-
σης υπαγωγής εφόσον αυτή διαφέρει από την εταιρική 
σύνθεση κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυ-
τικού σχεδίου.

Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου 
προκύπτει μετά από διαδικασία συγχώνευσης υφιστά-
μενων εταιριών της παρ. γ’ του άρθρου 12, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης μεγέθους ΜΜΕ υποβάλ-
λονται ξεχωριστά για καθεμία από τις υπό συγχώνευση 
ή συγχωνευθείσες εταιρείες με βάση την εταιρική τους 
σύνθεση κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4399/2016 
(22-06-2016).».

β. Η παρ. 11 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος Ι 
της υπ’ αρ. 56673/20-05-2021 απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έβδο-
μη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενι-
κή Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/
2016» (Β’ 2143), αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων 
απασχόλησης.

Υποβάλλονται:
i. οι υποβληθείσες ΑΠΑ για τους τελευταίους 12 μήνες 

πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, συνοδευόμενες 
από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας 
της επιχείρησης ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που θα δηλώνει τις 
υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης του φορέα του επεν-
δυτικού σχεδίου κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής εκφρασμένες σε ΕΜΕ

ii. αρχείο xls (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης) 
με την ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων για 
το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής 
(βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του 
αναπτυξιακού νόμου), ή σχετική εκτυπωμένη αναφορά 
πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης που περι-
έχει τα στοιχεία του υποδείγματος

iii. Στην περίπτωση που ο φορέας λαμβάνει βαθμο-
λογία για την αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στο 
εξειδικευμένο προσωπικό (ποσοστό % πτυχιούχων στις 
νέες θέσεις εργασίας), υποβάλλεται με συμπληρωματικό 
έγγραφο ονομαστική κατάσταση των απασχολούμενων 
πτυχιούχων εφόσον δεν επισημαίνονται στο παραπάνω 
αρχείο xls ή δεν προκύπτει από τις υποβληθείσες κατα-
στάσεις μισθοδοσίας.».

γ. Η παρ. 14.4 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος Ι 
της υπ’ αρ. 56673/20-05-2021 απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έβδο-
μη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενι-
κή Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/
2016» (Β’ 2143), αντικαθίσταται ως εξής:

«14.4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της αύξησης της απασχό-
λησης (αφορά μόνον ΜΜΕ)

Υποβάλλονται οι υποβληθείσες ΑΠΑ για τους τελευταί-
ους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
(λογίζεται ως πρώτο έτος για τον υπολογισμό) και για το 
12μηνο από τον 25ο έως τον 36ο μήνα πριν την αίτηση 
υπαγωγής (λογίζεται ως τρίτο έτος), συνοδευόμενες από 

τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επι-
χείρησης ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του φορέα που θα δηλώνει τις υφιστάμενες 
θέσεις απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου 
για το 12μηνο από τον 25ο έως τον 36ο μήνα πριν την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής εκφρασμένες σε ΕΜΕ.

Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται είτε από αρχείο 
xls (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης) με την ονομα-
στική κατάσταση των εργαζομένων για το 12μηνο από 
τον 25ο έως τον 36ο μήνα πριν την αίτηση υπαγωγής 
(βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του 
αναπτυξιακού νόμου), είτε από σχετική εκτυπωμένη ανα-
φορά πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης που 
περιέχει τα στοιχεία του υποδείγματος.

Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός «αύξησης της απα-
σχόλησης» δεν αποδίδεται: α) σε επιχειρήσεις που δεν 
ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον 36 μήνες πριν την υπο-
βολή της αίτησης υπαγωγής ή β) όταν το ακέραιο μέρος 
της ποσοτικής αύξησης των ΕΜΕ σε αυτό το χρονικό δι-
άστημα δεν είναι μεγαλύτερο του μηδενός.».

Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 56673/20-05-2021 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Έβδομη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενι-
σχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού 
ν. 4399/2016» (Β’ 2143).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 49671 (2)
    Μετατροπή των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-

τάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ΟΑΕΔ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) 

σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254) .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό 

Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχε-
τικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση 
νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE 
L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44274 Τεύχος B’ 3263/22.07.2021

της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνο-
γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
6. Το π.δ. 70/2019 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Α’ 110).
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμο-

διοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-

πουργών» (Α’ 121).
9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2)
10. Την υπ’ αρ. 37332/8-6-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
11. Την ανάγκη προσαρμογής των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ΟΑΕΔ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) 

στο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
12. Την υπ’ αρ. 2915/53/18-5-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-

σίζουμε:
Τη μετατροπή των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), σε Ινστιτού-

τα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254), από το σχολικό έτος 2021-2022, ως εξής:

Άρθρο 1
1. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους της μη 

υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων και εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους αντίστοιχα προσόντα, 
με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων 
δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

2. Από το σχολικό έτος 2021-2022, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ που λειτουργούν σύμφωνα 
με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), μετατρέπονται σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ που διέπονται 
εφεξής από τον ν. 4763/2020 (Α’  254) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Μετατροπή των Ι.Ε.Κ. ΟΑΕΔ του ν. 4186/2013
σε Ι.Ε.Κ ΟΑΕΔ του ν.4763/2020, από το σχολικό έτος 2021-2022

1 Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω

2 Ι.Ε.Κ. Γαλατσίου

3 Ι.Ε.Κ. Ελευσίνας

4 Ι.Ε.Κ Καλαμακίου

5 Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς

6 Ι.Ε.Κ. Μοσχάτου

7 Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Αττικής

8 Ι.Ε.Κ. Ρόδου

9 Ι.Ε.Κ. Ρέντη

10 Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας

11 Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου
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12 Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων

13 Ι.Ε.Κ. Δράμας

14 Ι.Ε.Κ. Ξάνθης

15 Ι.Ε.Κ. Καβάλας

16 Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής

17 Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας

18 Ι.Ε.Κ. Σερρών

19 Ι.Ε.Κ. Βόλου

20 Ι.Ε.Κ Καρδίτσας

21 Ι.Ε.Κ. Λαμίας

22 Ι.Ε.Κ. Λάρισας

23 Ι.Ε.Κ. Αγρινίου

24 Ι.Ε.Κ Αργολίδας

25 Ι.Ε.Κ. Καλαμάτας

26 Ι.Ε.Κ. Πάτρας

27 Ι.Ε.Κ. Πύργος

28 Ι.Ε.Κ. Βέροιας

29 Ι.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας

30 Ι.Ε.Κ. Ωραιοκάστρου

31 Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Άρθρο 2
1. Τα Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ του άρθρου 1 δύνανται να υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης των εξής ειδικοτήτων:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ.
α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τομέας Πληροφορικής

1 Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
2 Τεχνικός Η/Υ
3 Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
4 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer - Developer/Video games)

Τομέας Χημικών Εφαρμογών
1 Τεχνικός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
2 Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Τομέας Ένδυσης και Υπόδησης
1 Τεχνικός Τεχνολογίας ενδύματος και Υποδήματος - Σχεδιαστής Μόδας
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Τομέας Δομικών Έργων
1 Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Τομέας Μηχανολογίας

1 Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου

2 Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
3 Τεχνικός Μηχανοτρονικής
4 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
5 Μηχανικός Σκηνής - Φροντιστής

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
1 Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων
2 Τεχνικός Αυτοματισμών
3 Τεχνικός Ανελκυστήρων
4 Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
5 Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων

β) Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

1 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
2 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού
3 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
4 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
5 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού
6 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
7 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών
8 Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)
9 Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

10 Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
11 Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων
12 Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
13 Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
14 Στέλεχος Κοστολόγησης
15 Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών
16 Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου
17 Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. TRAVEL)
18 Στέλεχος Ναυλομεσιτικών Εργασιών
19 Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

γ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Τομέας Γεωπονίας

1 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
2 Τεχνικός Αγροτουρισμού
3 Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος
4 Τεχνικός Δασικής Προστασίας
5 Τεχνικός Βιολογικής / Οργανικής Γεωργίας
6 Τεχνικός Δενδροκομίας και Εναλλακτικών Δενδρωδων Καλλιεργειών
7 Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό κάλυψη
8 Τεχνικός Μελισσοκομίας
9 Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων

Τομέας Διατροφής και Διαιτολογίας
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1 Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
2 Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού - (CΑTERING)

Τομέας Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
1 Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών
2 Τεχνικός Γαλακτοκομίας- Τυροκόμος
3 Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας
4 Τεχνικός Ποτοποιίας - Αποσταγματοποιίας

5 Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών
Προϊόντων

6 Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων
7 Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

δ) Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών
Τομέας Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

1 Τέχνη φωτογραφίας
2 Ζωγραφική τέχνη
3 Μεταλλοτεχνία
4 Χαρακτική τέχνη
5 Τέχνη τοιχογραφίας
6 Κεραμική τέχνη
7 Τέχνη ψηφιδωτού
8 Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων
9 Μουσική τεχνολογία

10 Εικονοληψία
11 Ηχοληψία
12 Χειριστής ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (monter)
13 Λογοτεχνική μετάφραση κειμένων και Διόρθωση, Επιμέλεια κειμένων
14 Τέχνη δημιουργικής γραφής
15 Τέχνη σκίτσου - Εικονογραφίας - Γραφικών
16 Τεχνικός κινούμενης εικόνας - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος
17 Υποκριτική τέχνη θεάτρου - κινηματογράφου
18 Τέχνη σεναριογραφίας
19 Τέχνη σκηνοθεσίας
20 Βοηθός Σκηνογράφου - Ενδυματολόγου
21 Εφαρμοσμένες τέχνες χορού
22 Μουσική - Τραγούδι
23 Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
24 Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
25 Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής
26 Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος
27 Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής

ε) Ομάδα επαγγελμάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
1 Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ
2 Αθλητική δημοσιογραφία
3 Ραδιοφωνικός παραγωγός
4 Οργανωτικός συντονιστής παραγωγής
5 Τηλεοπτικός παραγωγός

στ) Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Τομέας Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
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1
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής - Υπηρεσία 
ορόφων - Εμπορευματογνωσία)

2 Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής
3 Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef )
4 Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
5 Τουριστικός Συνοδός
6 Συνοδός Βουνού
7 Στέλεχος Κρουαζερόπλοιων

ζ) Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας
1 Βοηθός Φυσικοθεραπείας
2 Βοηθός Φαρμακείου
3 Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
4 Βοηθός Εργοθεραπείας
5 Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
6 Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
7 Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
8 Βοηθός Οπτικής και Οπτικομετρίας
9 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

10 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
11 Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
12 Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
13 Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων
14 Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
15 Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις
16 Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου

η) Επιμέρους τομείς και επαγγέλματα
1 Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ
2 Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
3 Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
4 Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών
5 Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
6 Επιμελητής Πτήσεων
7 Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
8 Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας /Λουτροθεραπείας - spa
9 Προπονητής Αθλημάτων

10 Τεχνικός Χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών 
αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης

11 Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
12 Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων
13 Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Παιδείας Εργασίας
και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032632207210008*


		2021-07-23T02:24:53+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




